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ΘΕΜΑ: «Απάντηςη τησ υπ' αριθ. πρωτ. 3550/24-01-2020 Ερώτηςησ του Βουλευτή κ. Κ. 
Βελόπουλου». 
 

ε απάντθςθ τθσ εν κζματι Ερϊτθςθσ ςασ γνωρίηουμε ότι θ υφιςτάμενθ δφναμθ του 

Λιμενικοφ ϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.) ςιμερα ανζρχεται ςτα 7.441 ςτελζχθ 

ζναντι των 8.000 οργανικϊν κζςεων, δθλαδι ποςοςτό περίπου 93% τθσ προβλεπόμενθσ από τθν 

κείμενθ νομοκεςία οργανικισ δφναμθσ.  

Ειδικότερα, όςον αφορά το Α' Λιμενικό Σμιμα αμοκράκθσ θ οργανικι δφναμθ, όπωσ 

ορίηεται ςτον υπϋ αρικμ. 78/2014 Κανονιςμό (Β' 2212) ανζρχεται ςε τριάντα πζντε (35) ςτελζχθ 

Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (ςυμπεριλαμβανομζνου και του πλωτοφ μζςου), ενϊ ςιμερα υπθρετοφν ςτθν εν λόγω 

Τπθρεςία είκοςι δφο (22) ςτελζχθ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπθρετοφντων ςτο πλωτό 

μζςο), δθλαδι το ποςοςτό ςτελζχωςθσ ανζρχεται ςτο 63 % περίπου. Επιπρόςκετα, ςτο πλαίςιο τθσ 

επιχείρθςθσ «Ποςειδϊν», το ςυγκεκριμζνο Σμιμα ενιςχφεται με τθ μθνιαία μετακίνθςθ ςτελεχϊν 

από ζτερεσ Λιμενικζσ Αρχζσ. Σθν παροφςα χρονικι περίοδο ζχει ενιςχυκεί με τρία (03) επιπλζον 

ςτελζχθ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.. 

Διευκρινίηεται ότι μετά τθ δθμοςίευςθ του ν. 4504/2017 (Α' 184), κατ' εφαρμογι των 

διατάξεων του άρκρου 72 του ιδίου νόμου, εννζα (09) ςτελζχθ που υπθρετοφςαν ςτο Λ/Σ 

αμοκράκθσ μετατζκθκαν με αίτθςι τουσ και με βάςθ αντικειμενικά κριτιρια (μόρια) ςε ζτερεσ 

υπθρεςίεσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. κατά τθ διαδικαςία των τακτικϊν ςυμβουλίων μετακζςεων ζτουσ 2018, 

ενϊ μετατζκθκαν ςτο εν λόγω Λ/Σ τρία (03) ςτελζχθ.  

Δ/νςθ : Ακτι Βαςιλειάδθ 
Σαχ. Κϊδικασ : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑ 
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Κατά τθν παροφςα χρονικι περίοδο δεν ζχει προγραμματιςτεί καμία αποδζςμευςθ 

προςωπικοφ από το Λ/Σ αμοκράκθσ. 

Περαιτζρω, καταβάλλεται κάκε δυνατι προςπάκεια ενίςχυςθσ των Λιμενικϊν Αρχϊν που 

υπολείπονται ςε ςτελζχωςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 26 παρ. 8. του ν. 4504/2017 (Α' 

184), κατά τθ διενζργεια των τακτικϊν μετακζςεων εκάςτου ζτουσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν 

υφιςτάμενθ δφναμθ του ϊματοσ και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κείμενθ νομοκεςία, τισ κενζσ 

κζςεισ, κακϊσ και αντικειμενικά, υπθρεςιακά και κοινωνικά κριτιρια. 

 

Ο  Αρχηγόσ 

 

 

      Αντιναφαρχοσ Λ..  Θεόδωροσ ΚΛΙΑΡΗ 
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